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У Нишу је данас одржана „Шетња за слободу” коју је предводио председнички кандидат
Вук Јеремић. Шетња је одржана зато што све његове присталице нису могле да стану у
салу Народног позоришта, где је требало да буде одржана предизборна конвенција. На
челу колоне, у којој је било неколико хиљада људи, били су Вук и Наташа Јеремић,
предвођени добошарима, док су окупљени узвикивали „Вуче, Вуче” и „Победа, победа”.

  

  

„Другу салу нису хтели да нам дају. Господо, мало сте се преварили. Чујем да је више
људи испред него овде, и предлажем да их не оставимо. Ајмо сви напоље. Идемо, до
победе", рекао је Јеремић на излазу из Народног позоришта.

  

Јеремић је нагласио да је до избора остало још две недеље, довољно да се сетимо свих
лажних обећања ове власти и размислимо како ће ова земља изгледати у наредних пет
година.
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  „Разлика између нас и њих је разлика између суноврата и процвата. Све је почињало уНишу, увек су се овде избори добијали. Нису се избори добијали у Берлину, него овде.Зато је мени драго да, док он има Ангелу Меркел, ја са собом имам Нишлије”, истакао јеЈеремић окупљенима испред Тржног центра Калча  

  „Нека њему и Ангела Меркел, и Бил Клинтон, и Тони Блер, и ММФ. Ја сам видео света иумем да разговарам са њим. Био сам и први и други на свету, али нисам ни пред кимклечао. Никада нећу клечати. Неће клечати ни Србија”, нагласио је Јеремић и поручиода ће ове године на Ускрс ускрснути и Србија.  Јеремић је најавио да ће од Србије направити нормалну и уређену државу засновану навладавини права, где ће закон бити исти за свакога.
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  „Има нас мало више него што су мислили, а тек смо почели”, истакао је Јеремић. „Већиштихови од њих нису успели да смире Србију, не дајмо им да нас баце на колена. Никадавише Србија да не гледа у власт као у Бога, као што је данас. Србија је слободна земља,земља слободних људи. Нико није богом дан, па ни он. Зато, 2. априла - за други круг.Србија зна, заокружи два!”    Поред више хиљада људи, у шетњи су биле народне посланице Санда Рашковић Ивић иДијана Вукомановић, затим лидер Покрета за преокрет Јанко Веселиновић, лидерКоалиције за Шумадију Верољуб Стевановић и председник Народног покрета СрбијеМирослав Алексић.  Како је саопштено из Јеремићевог тима, због великог броја људи који је дошао наконвенцију, а који нису могли да уђу у салу, он их је замолио да изађу сви напоље и да"прошетају за слободу".   "Другу салу нису хтели да нам дају. Господо, мало сте се преварили. Чујем да је два путавише испред него овде и предлажем да их не оставимо. 'ајмо сви напоље", рекао јеЈеремић.  

  Колону грађана Ниша су у шетњи предводили добошари.  "Идемо до победе", изјавио је Јеремић.  (Б92)  
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